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Стаття присвячена дослідженню основних засад організаційного механізму управління інноваційним потенціалом комерцій-
ного банку у сучасних економічних умовах. Розглянута модель діагностики інноваційного потенціалу комерційного банку, згідно з 
якою інноваційний потенціал містить три блоки: інтелектуальний, технологічний та інформаційний. Також висвітлені основні цілі 
процесу управління інноваційним потенціалом банку. 
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Постановка проблеми. Процес управління іннова-
ційним потенціалом банку в сучасних несприятливих 
економічних умовах та в умовах прискорення темпів 
науково-технічного прогресу вимагає від організацій-
ної структури здатності до швидкого упорядкування 
і гнучкої адаптації. Нові методи швидкої та ефек-
тивної реалізації інноваційних завдань, новий зміст 
діяльності, нові вимоги до ресурсного забезпечення 
визначають нетрадиційний підхід до організаційного 
проектування в процесі розроблення та реалізації 
продуктової політики банку. Це зумовлює необхід-
ність комплексного вивчення механізму управління 
інноваційним потенціалом банку [2, c. 137]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми 
формування та управління інноваційним потенціалом 
суб’єктів господарювання знайшли відображення в 
роботах багатьох вітчизняних та зарубіжних учених, 
зокрема, Є. Галушка, М. Гусакова, С. Ілляшенка, 
С. Кравченко, Л. Мартюшевої, Ю. Шипуліної. Вод-
ночас ефективний механізм управління інноваційним 
потенціалом банківських банків ще не сформований, 
що значною мірою впливає на розвиток конкурентних 
засад на ринку банківських послуг [2, c. 16].

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати мету дослідження, яка поля-
гає у комплексному вивченні основних засад орга-
нізаційного механізму управління інноваційним 
потенціалом комерційного банку у сучасних еконо-
мічних умовах.

Виклад основного матеріалу дослідження. Інно-
ваційний потенціал визначається рівнем технологіч-
ної єдності підрозділів банку: більш високий рівень 
інтеграції структурних підрозділів свідчить про 
більш високий інноваційний потенціал. Оцінка орга-
нізаційно-економічних умов ефективного управління 

інноваційним потенціалом повинна передбачати ана-
ліз невикористаних можливостей інтелектуальних, 
технологічних та інформаційних ресурсів банку 
[4, c. 315]. Тому доцільною для використання є 
модель діагностики інноваційного потенціалу комер-
ційного банку, згідно з якою інноваційний потенціал 
містить три блоки: інтелектуальний, технологічний 
та інформаційний.

Результатом діагностики є кількісна оцінка 
загального рівня інноваційного потенціалу банку 
та кожної з його складових частин, згрупованих за 
блоками. Кількісні оцінки одиничних складників та 
блоків інноваційного потенціалу є основою для при-
йняття управлінських рішень щодо ефективного роз-
поділення ресурсів банку та залучення додаткових 
ресурсів з метою збільшення рівня інноваційного 
потенціалу[4, c. 316].

Кількісна оцінка загального рівня інноваційного 
потенціалу пов'язана з ефективністю його реалізації 
у відповідних ринкових умовах, тобто повинна бути 
співвіднесена до оцінки привабливості цільового 
ринку, на якому діє або планує діяти банк. Резуль-
тати діагностики інноваційного потенціалу, з одного 
боку, дають змогу підвищити ефективність організа-
ційної структури банку, з іншого – посилюють його 
ринкові позиції [4, c. 316].

Інтелектуальний блок характеризує професійно-
кваліфікаційні аспекти інноваційного потенціалу 
банку щодо їх ефективного використання. Складни-
ками інтелектуального блоку є показники, які дають 
змогу визначити рівень інтелектуального потенціалу 
банку, а саме [4, c. 317]:

– показник інноваційної активності – визнача-
ється як відношення кількості інновацій до кількості 
працівників;
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– показник освітнього рівня – визначається 

як відношення кількості працівників, які мають 
вищу чи спеціальну освіту, до загальної кількості 
працюючих.

До складників інноваційного потенціалу банку 
належать[4, c. 318]:

1. Плинність персоналу високої кваліфікації – 
розраховується як відношення кількості працівників 
високої кваліфікації, що звільнилися, до загальної 
кількості працівників високої кваліфікації.

2. Питома вага наукового персоналу – розрахову-
ється як відношення їх кількості до всієї кількості 
працюючих.

3. Питома вага менеджерів – розраховується 
як відношення їх кількості до всієї кількості 
працюючих.

4. Питома вага спеціалістів з маркетингу – роз-
раховується як відношення їх кількості до всієї кіль-
кості працюючих.

5. Питома вага спеціалістів з оцінки інновацій-
них програм і проектів – розраховується як відно-
шення їх кількості до всієї кількості працюючих.

6. Питома вага працівників, які мають досвід у 
галузі формування продуктової політики банку, – 
розраховується як відношення їх кількості до всієї 
кількості працюючих.

7. Частка витрат на використання науково-тех-
нічних досягнень (впровадження нових технологій і 
нової техніки) в обсязі продуктів і послуг.

Технологічний блок характеризує технологічні 
аспекти інноваційного потенціалу банку, тобто мож-
ливість упровадження обґрунтованої технологічної 
концепції, яка отримана в результаті фундаменталь-
них та прикладних досліджень, в кінцевий продукт 
чи послугу [4, c. 317]. 

Складниками технологічного блоку є показники, 
які дають змогу визначити рівень технологічного 
потенціалу банку, а саме [4, c. 319]:

– рівень прогресивності технологій – розрахову-
ється як відношення кількості використаних прогре-
сивних сучасних технологій до загальної їх кількості 
у банку;

– рівень прогресивності продуктів і послуг – роз-
раховується як відношення кількості найменувань 
нових прогресивних видів продуктів і послуг до 
загальної їх кількості;

– рівень технологічного потенціалу – розрахову-
ється як частка технічних і технологічних рішень на 
рівні винаходів у загальній кількості нових рішень, 
які застосовуються у технологічному процесі;

– частка витрат на технологічну підготовку в 
обсязі продуктів і послуг;

– частка витрат на «досвідне виробництво» в 
обсязі продуктів і послуг;

– частка витрат на засвоєння нових технологій у 
обсязі продуктів і послуг;

– частка витрат на організаційно-економічну та 
соціальну підготовку впровадження технологічних 
змін у обсязі продуктів і послуг;

– частка витрат на програмне забезпечення в 
обсязі продуктів і послуг;

– частка витрат на оснащення обладнання мікро-
процесорними пристроями контролю, діагностики і 
регулювання роботи в обсязі продуктів і послуг;

– частка витрат на інформаційне, програмне та 
апаратне забезпечення роботи обладнання в обсязі 
продуктів і послуг;

– частка витрат на резерв технологічних потуж-
ностей для підтримки стабільного режиму роботи в 
обсязі продуктів і послуг;

– частка витрат на технічне обслуговування та 
ремонт в обсязі продуктів і послуг;

– рівень відновлення техніки – розраховується як 
відношення вартості нової техніки, введеної протя-
гом розглянутого періоду (року), до вартості активної 
частини основних виробничих фондів на кінець роз-
глянутого періоду (року);

– рівень вибуття техніки – розраховується як від-
ношення вартості старої техніки, що вибула за роз-
глянутий період (рік), до вартості активної частини 
основних виробничих фондів на початок розгляну-
того періоду (року);

– міра механізації (автоматизації, роботизації) – 
визначається відношенням кількості механізованих 
(автоматизованих) робіт (операцій) до загальної кіль-
кості робіт (операцій);

– фізичний знос техніки – визначається відно-
шенням загальної суми років фактичної експлуатації 
елементів обладнання до суми нормативних термінів 
служби.

Інформаційний блок характеризує інформаційні 
аспекти інноваційного потенціалу стосовно вну-
трішніх можливостей банку та зовнішніх умов для 
їх реалізації. Складниками інформаційного блоку є 
показники, які відображають зв'язок інноваційного 
потенціалу банку з динамікою зовнішнього серед-
овища, залежність від кон'юнктури ринку банків-
ських продуктів і послуг, дефіциту часу для при-
йняття та реалізації управлінських рішень, уміння 
менеджерів обґрунтовано ризикувати [4, c. 319].

В умовах конкуренції в банківському секторі банк-
інноватор прагне встановити партнерські відносини, 
які повинні сприяти ефективному збуту інновацій-
них продуктів і послуг. Однак партнери не завжди 
мають достатній досвід та теоретико-практичну базу, 
яка дозволяла б їм стійко і надійно функціонувати. 
Тому з організацією філійної мережі пов'язані зна-
чні ризики, які здебільшого є зовнішніми [2, c. 148].

Інноваційна діяльність банків здійснюється на 
основі розроблених програм (проектів). Інноваційна 
програма (проект) допускає участь у її реалізації різних 
юридичних і фізичних осіб, у тому числі іноземних, а 
також держави і міжнародних банківських інститу-
тів. Однією з основних проблем роботи з інноваційною 
програмою (проектом) є її фінансування, тобто забез-
печення програми ресурсами, до складу яких входять 
інвестиції, що виражаються в грошовому еквіваленті 
[4, c. 320]. Формування портфеля реальних інвести-
цій відбувається за кілька етапів, виходячи з цілей та 
обсягу інвестиційних ресурсів (рис. 1).

 

Етап 1 
Пошук варіантів реальних інвестиційних проектів 

та можливостей їхньої реалізації  

Етап 2 
Розгляд і оцінка бізнес-планів окремих 

інвестиційних проектів 

Етап 3 
Первинний відбір інвестиційних проектів за 

загальними критеріями 

Рис. 1. Основні етапи формування  
портфеля реальних інвестицій банку

Джерело: згруповано автором за джерелом [4]

Первинний відбір інвестиційних проектів за 
загальними критеріями є важливим процесом, 
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через те що реалізація інвестиційного проекту 
вимагає чималих затрат грошових ресурсів та 
часу. Для того щоб обрати найбільш рентабельний 
інвестиційний проект, який згодом принесе прибу-
ток банку та нові можливості для розвитку діяль-
ності загалом, необхідно детально проаналізувати 
інвестиційний проект. Основні критерії первин-
ного відбору інвестиційних проектів наведені на 
рисунку 2. 

Організаційний механізм управління іннова-
ційним потенціалом банку забезпечує реалізацію 
обраної стратегії, націленої на одержання високое-
фективного результату за програмою створення інно-
ваційних продуктів (послуг) і сучасних банківських 
технологій; містить елементи ринкового проекту-
вання, які варто вести за окремими видами банків-
ської діяльності, враховуючи особливості цільових 
програм і проектів як об'єктів управління.

До органів системи управління інноваційним 
потенціалом банку належать науково-технічна рада 
та менеджери програм (проектів). Лінійним мене-
джером системи є технічний директор. До системи 
управління інноваційним потенціалом слід вклю-
чити три організаційних рівні [4, c. 320]:

– вищий рівень: технічний директор та науково-
технічна рада;

– середній рівень: менеджери програм, підлеглі 
технічному директору;

– нижній рівень: відповідальні виконавці окре-
мих етапів програми, підлеглі менеджерам під-
розділів відповідно до своїх посадових положень у 
лінійно-функціональній структурі.

Основними цілями управління інноваційним 
потенціалом є мінімізація собівартості продуктів і 
послуг та підвищення якості технологічних, органі-
заційних і кадрових рішень. Під час упровадження 
високоефективної нової банківської технології най-
більше значення мають такі результати [4, c. 321]: 

1. Поліпшення умов праці. 

2. Забезпечення безупинного і стабільного про-
цесу банківського обслуговування, зниження неви-
робничих витрат часу. 

3. Підвищення ефективності використання техно-
логічного обладнання.

4.  Дифузія інновації в інших організаціях на 
комерційній основі. 

Тому створення необхідних і достатніх умов для 
оптимального управління інноваційним потенціалом 
дає змогу підвищити конкурентоспроможність бан-
ківських продуктів і послуг і прибутковість банків-
ської діяльності [2, c. 150].

Необхідність забезпечення єдності технологічної 
стратегії банку змушує функцію прийняття стратегіч-
них рішень передати вищому менеджменту. З цією 
метою при вищому менеджменті слід створити колек-
тивний орган із вироблення і формулювання стратегіч-
них цілей – науково-технічну раду. До складу питань, 
які розглядаються радою, входять цілі науково-тех-
нологічних програм, їхня поетапна структура, оцінка 
доцільності вибору відповідальних виконавців (фахів-
ців цільового колективу), терміни надання проміжних 
результатів, техніко-економічні параметри програм, 
принципові технологічні рішення, оцінка економічної 
ефективності програм, розмір і склад необхідних для 
її реалізації ресурсів [4, c. 323].

Вищий менеджмент банку затверджує схвалені 
науково-технічною радою рішення, які у формі 
плану робіт із програми, кошторису витрат, тех-
нічного завдання стають обов'язковими для вико-
нання всіма органами апарату менеджменту. Мене-
джер програми (проекту) забезпечує виконання всіх 
рішень, що подаються на розгляд науково-технічній 
раді; затверджує технічні й організаційні рішення, 
пов'язані із взаємодією підрозділів – співвиконавців 
програми; здійснює поточну та оперативну коорди-
націю робіт; функціонально керує відповідальними 
виконавцями (фахівцями цільового колективу); оці-
нює виконання плану підрозділами; здійснює при-

Рис. 2. Основні критерії первинного відбору інвестиційних проектів
Джерело: згруповано автором за джерелом [4]  
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ймання робіт; вносить пропозиції про мотивування 
відповідальних виконавців та їхніх підрозділів. Від-
повідальні виконавці (фахівці цільового колективу) 
забезпечують розроблення технічної документації і 
виконання технологічних операцій [4, c. 323].

Локалізовані міжфункціональні програми фор-
муються за необхідності організувати взаємодію для 
досягнення окремих цілей підрозділів таких служб: 
досліджень і розробок, контролю якості, експлуата-
ції і технічного обслуговування, а також створення 
цільового тимчасового колективу[4, c. 323].

До системи управління міжфункціональними 
інноваційними програмами входять: науково-тех-
нічна рада, один із підрозділів названих вище служб 
як штабний орган і менеджери програм. У кожному 
підрозділі, який бере участь у виконанні програми, 
призначаються відповідальні виконавці. Лінійним 
керівником системи управління локальною програ-
мою є один із заступників технічного директора з 
досліджень і розвитку [4, c. 324].

Механізм управління інноваційними програ-
мами (проектами) забезпечується наданням відділу 
менеджменту інновацій і менеджерам програм осо-
бливих повноважень, які практично можуть поля-
гати в такому [4, c. 325]:

1. Складання і коригування планів робіт із вико-
нання програм (проектів) є винятковою прерогати-
вою менеджера програми і відділу менеджменту 
інновацій.

2. Підрозділи надають у відділ менеджменту 
інновацій звітність про результати виконаних робіт і 
використані ресурси. Менеджер програми може змі-
нювати терміни і форму звітності окремих підрозді-
лів на свій розсуд.

3. Усі заходи, які можуть вплинути на збіль-
шення термінів виконання робіт згідно з програмою 
чи використанням виділених ресурсів, погоджу-
ються з менеджером програми і відділом менедж-
менту інновацій незалежно від того, з якою метою 
вони здійснюються.

4. Менеджер програми і відділ менеджменту інно-
вацій надають оцінку виконаних підрозділами робіт 
з обсягів, асортименту та якості. На підставі цієї 
оцінки підрозділам зараховується виконання плану, 
нараховуються фонди заробітної плати і матеріаль-
ного заохочення, виділяються матеріально-технічні 
та фінансові ресурси.

5. Менеджер програми розподіляє між співвико-
навцями (фахівцями цільового колективу) фонд пре-
міювання за інновацію.

6. Менеджер програми та відділ менеджменту 
інновацій повноважні представляти банк у відноси-
нах із замовниками в частині термінів виконання 
робіт і використання ресурсів.

Таким чином, організаційний механізм управ-
ління інноваційним потенціалом є складним про-
цесом, що заснований на використанні наукових 
принципів формування організаційних структур, є 

важливим елементом і умовою досягнення високої 
ефективності під час розроблення та впровадження 
інноваційних банківських продуктів і послуг. На 
сучасному етапі, в умовах жорсткої конкуренції, 
банкам необхідно постійно удосконалювати свої про-
дукти та послуги з метою одержання прибутку та 
розширення діяльності. 

Висновки з проведеного дослідження. З наведе-
ного вище можна дійти таких висновків:

1. Ефективність управління інноваційним потен-
ціалом банку залежить від привабливості цільового 
ринку, для оцінки якої доцільно використовувати 
багатофакторну матричну модель визначення при-
вабливості цільового ринку на основі інтегрованого 
показника рівня інноваційного потенціалу. Іннова-
ційна діяльність банків здійснюється на основі роз-
роблених програм (проектів). Інноваційна програма 
(проект) допускає участь у її реалізації різних юри-
дичних і фізичних осіб, у тому числі іноземних, а 
також держави і міжнародних банківських інститу-
тів. Однією з основних проблем роботи з інновацій-
ною програмою (проектом) є її фінансування, тобто 
забезпечення програми ресурсами, до складу яких 
входять інвестиції, що виражаються в грошовому 
еквіваленті.

2. Процес управління інноваційним потенціалом 
банку в умовах прискорення темпів науково-тех-
нічного прогресу вимагає від організаційної струк-
тури здатності до швидкого упорядкування і гнучкої 
адаптації. Нові методи швидкої та ефективної реалі-
зації інноваційних завдань, новий зміст діяльності, 
нові вимоги до ресурсного забезпечення визначають 
нетрадиційний підхід до організаційного проекту-
вання в процесі розроблення та реалізації продукто-
вої політики банку.

3. Основними цілями управління інноваційним 
потенціалом є мінімізація собівартості продуктів і 
послуг та підвищення якості технологічних, органі-
заційних і кадрових рішень.

4. Організаційний механізм управління іннова-
ційним потенціалом банку забезпечує реалізацію 
обраної стратегії, націленої на одержання високое-
фективного результату за програмою створення інно-
ваційних продуктів (послуг) і сучасних банківських 
технологій; містить елементи ринкового проекту-
вання, які варто вести за окремими видами банків-
ської діяльності, враховуючи особливості цільових 
програм і проектів як об'єктів управління.
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